Följ med till den magiska ön Amorgos
i Grekland 15 –29 juni 2019

Vi inbjuder till två veckor av inre närvaro fri från det vardagliga livet, då du får möjlighet
att med hjälp av den vackra, andliga och kraftfulla naturen på denna helande ö samt vårt
program, öppna ditt hjärta och själ för dig själv och Livet.
Höga majestätiska berg, turkosblått hav, vita små byar och en lång sandstrand kommer att vara vår närmaste
hemvist under vår vistelse här. Amorgos tillhör ögruppen Kykladerna och var länge en hemlig pärla i havet. Med
filmen ”Det stora blå” har fler upptäckt denna mycket speciella plats. Jag själv reste hit med den första gruppen för
ca 20 år sedan och allt sedan dess har många människor blivit förälskade i Amorgos samt den inre resan vi får
uppleva här tillsammans.

Två veckor med inre och yttre upplevelser,
livssamtal, skratt och allvar, god mat och livgivande möten
På denna resa kommer vi att vara ca 10 deltagare. Förutom att njuta av ledighet och allt det vackra får du möjlighet
att arbeta med det du vill läka, förändra och utveckla såväl i det personliga som det andliga. För att höja vår
medvetenhet, hålla ett ökat ljus och bli ett med själen och vår obegränsade natur, använder vi oss bland annat av
meditationer samt även SpiritBodySynergy™, en kärleksfull ljusöverföring från den andliga sfären.
För att stödja vår fysiska aspekt kommer vi även att mjukt hjälpa kroppen att frigöra eventuell stress, obalanser och
problem med hjälp av varandra och den metod du får lära dig i gruppen (medveten beröring, energi och intention).
De flesta dagar kommer vi att ha kursprogram med olika inslag ett par timmar på förmiddagen samt ett par timmar
på sen eftermiddag, egen ”ledig” tid däremellan för sol och bad, vila samt egna strövtåg. Vissa dagar gör vi
vandringar över bergen eller till ett litet kapell i stället eller någon utflykt. Även ett par helt fria dagar ingår givetvis.
För att få ut det mesta av denna resa bör man tycka om att möta och lära känna nya människor, vilja komma vidare
och ”bottna” i sitt eget liv, dela upplevelser med varandra i gruppen, lära mer samt ha intresse för såväl kroppens
budskap som den andliga dimensionen. Och givetvis önskan att vända blicken inåt och lära känna sitt sanna väsen☼.
Är du intresserad av de kraftfulla örterna på Amorgos har vi Vangelis och Elenis fina lilla butik nära, med
egentillverkade essentiella oljor, örtteer, tinkturer med mera.
Priset för hela arrangemanget (flyg Sthlm-Santorini, båtar till Amorgos, hotell samt kurs/handledning) blir totalt ca
15.500 kronor.

Endast ett par platser kvar! Flygbiljetterna och båtarna bokas nu.

Varmt välkommen att höra av dig!
Sati Eva Lagnefeldt
073-5930722 mail@sati,nu www.sati.nu

FAKTA & PRISER

Arrangör och ledare:
Ledare är Sati Eva Lagnefeldt med mångårig erfarenhet av holistisk hälsa, kroppsterapi samt personlig
och andlig utveckling såväl i Sverige som utomlands.
På sin utvecklingsväg har hon studerat och blivit initierad i andligt läknings - och transformationsarbete
från flera kulturer. Hon är bl a grundare till RealEase®metoden.
Själva kursen är på Amorgos, i Grekland den 17 juni – 27 juni 2019 med utresa från Sthlm den 15 juni och
återresa den 29 juni för dig som vill resa tillsammans i grupp.
Vi håller just nu en reservation på 10 platser hos Apollo resebyrå för er som kan bestämma sig snart.
Den handhas utanför själva kursarrangemanget som en service.
Vill du ordna resan själv finns flyg med flera bolag, ex Norwegian till Aten där det går båtar till ön.

Priser:
På Amorgos bor vi på ett enkelt, trevligt hotell i en fin liten bergsby under 11 nätter. I grundpriset ingår plats
i fin studio, delad av två personer. Där finns pentry, dusch/wc samt balkong. Tillägg för litet enkelrum.
Enkelrummen har tillgång till en fin, gemensam terass på vilken det finns ett enkelt pentry för egen frukost
eller måltid. Det blir en natt på Santorini på ditvägen och två nätter på hemvägen i flerbäddsrum.
Pensionatet som vi anlitat i många år är familjeägt och där finns också ett trivsamt poolområde.
Båt till och från ön sker med de stora, fina färjorna.
Själva kursens kostnad är 5.500 sek (4.400 sek plus moms) för de två veckorna.
Resan och login (flyg, båtar, hotellrum 14 nätter) kostar ca 10.000 sek i dagens eurokurs.
Totalpriset blir då ca 15.500 sek för tvåveckorsresan. Vissa delar betalas i maj och juni.
Tillkommer gör privata utlägg såsom mat och dryck, egna utflykter samt lokala bussresor.
Det finns även möjlighet att boka en längre privat session med Sati under vistelsen om du så önskar.

Anmälan:
Vill du veta mer, har frågor eller vill anmäla dig - ring mig direkt, Sati på 073-5930722 eller maila på
mail@sati.nu. Resan brukar bli fullbokad snabbt så hör av dig så fort du kan om du är intresserad.
På min hemsida www.sati.nu kan du läsa mer om mig, min verksamhet och utbildning med mera.
(Sati och/eller hennes företag ansvarar inte för själva researrangemangen, oförutsedda händelser o dylikt
utan de anses ske helt på eget ansvar och i egen regi men hjälp med bokningen ges som en service ☼.)
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